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NOTES DUCHOWY DO SPOTKAŃ
ZE SŁOWEM - EWANGELIA
WEDŁUG MARKA
CENA:

19,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 48 GODZIN
Producent: Pallottinum
Wymiary: 15 x 20,5 cm
Okładka: Miękka

OPIS PRZEDMIOTU
Notes duchowy: co to właściwie jest?
To proste narzędzie, które pomoże Ci przeczytać i rozważyć Ewangelię według św. Marka.
Rozważyć: to ważne, bo to właśnie rozważanie sprawia, że wchodzimy w relację z Tym, który w Ewangelii jest naprawdę
obecny: z Żywym Słowem, Jezusem Chrystusem. I dlatego Notes został tak zaprojektowany, by można było w ciągu dnia
sięgnąć po jeden, nieduży fragment Ewangelii, zainspirować się krótkim komentarzem i zapisać obok swoje myśli,
pytania, emocje, wątpliwości. Chcemy pomóc Ci w znalezieniu przestrzeni do opartej na Słowie rozmowy z Bogiem, ale
bez zapisywania maczkiem marginesów Pisma Świętego, bez mozolnego przepisywania do zeszytu kolejnego fragmentu,
bez poczucia, że czytasz i nie wiesz, jak „ugryźć” przeczytane wersety. Po to właśnie podział na małe fragmenty,
podobne do tych, które pojawiają się w czytaniach z dnia, po to krótki komentarz do każdego fragmentu, napisany przez
grupę teologów, a mimo to prosto i przystępnie, po to dużo miejsca na notatki: by zainspirować Cię do spojrzenia ze

Słowem na swoje codzienne życie. To Twój osobisty Notes. Nie musisz się tu przed nikim starać. Możesz pytać,
zastanawiać się, nie wiedzieć, mieć wątpliwości; możesz odkrywać, zachwycać się, modlić i uwielbiać. Możesz być
rzeczywiście sobą, a On naprawdę obdarzy Cię swoją obecnością. Sprawdziliśmy to. Działa.

MK

No dobrze, ale co właściwie z tym Notesem duchowym robić?
1. Spróbuj rozważać regularnie, najlepiej – codziennie. Podejdź do tego postanowienia z wyrozumiałością dla
niepowodzeń, ale i z determinacją.
2. Zanim otworzysz Notes – pomódl się krótko do Ducha Świętego, by pozwolił Ci zobaczyć, co dla Ciebie w danym
fragmencie przygotował.
3. Przeczytaj fragment Ewangelii, a potem także nasz krótki komentarz.
4. Pisz. Zapisz, co Cię uderzyło, zdziwiło, zaskoczyło, co poruszyło Twoje serce. Czy słowa Pisma odnoszą się do czegoś
bardzo konkretnego w Twoim życiu?
5. Podziękuj za to, jakie było to Twoje spotkanie ze Słowem, nawet wtedy, gdy masz wrażenie, że zupełnie Ci nie poszło.
A zwłaszcza wtedy.
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